
تحولی در عصر ارتباطات
سـال 1973 میـالدی را می تـوان آغـاز دورانـی طالیی بـرای بشـر خواند؛ در 
ایـن سـال، جـان میچـل و مارتیـن کوپر از شـرکت موتـوروال نخسـتین تلفن 
همـراه دنیـا را کـه وزنـی در حـدود دو کیلوگـرم داشـت بـه جهانیـان عرضـه 
کردنـد و کمـی بعـد اولین نسـخه تجـاری از این دسـتگاه وارد بازار شـد و این 
شـروعی بـرای دسـتگاهی بود که به شـکل امـروزی در دسـتان ما قـرار دارد 
و زندگـی بـدون آن واقعـا سـخت اسـت. رونـد تقاضـای تلفن هـای همـراه و 
فرسـتنده  پایـه  ایسـتگاه های  و  موبایـل  آنتن هـای  نصـب  آن  بـا  همراسـتا 
و گیرنـده مربوطـه کـه بـه اختصـار BTS خوانـده می شـوند از آن سـال تـا به 
امـروز در سرتاسـر دنیـا افزایشـی قابل مالحظـه پیدا کـرد تا جایی کـه برپایه 
برخـی آمار هـا این وسـیله انقالبی بـا ضریب نفوذ صـد درصدی اش توانسـته 
تقریبـا کل جمعیـت 7 میلیـاردی دنیـا را بـا خود همـراه کند و از سـویی در هر 
اجتماعـی می تـوان BTS هـا را یافـت امـا ایـن برج ها بـرای دریافت و ارسـال 
سـیگنال های RF بـه آنتن هـا و تجهیـزات الکترونیکی نیـاز دارند. شـرایط به 
گونـه ای پیـش رفت کـه روز بـه روز به تعـداد کاربـران تلفن همراه در سراسـر 
جهـان اضافه شـد. با تجاری شـدن ایـن محصـول، شـرکت های تولید کننده 
ایـن دسـتگاه تصمیـم بر ایـن گرفتنـد کـه ایـن ابـزار را از قالب یک دسـتگاه 
ارتباطـی سـاده خـارج کـرده و بر جذابیت هـای آن اضافـه کننـد. بـه همیـن 
دلیـل روز بـه روز افـراد بیشـتری وسوسـه شـدند کـه یک تلفـن همـراه برای 
خـود داشـته باشـند. در سـال های دور معمـوال هـر خانـواده یک تلفـن همراه 
داشـت امـا آن سـال ها بـه سـرعت سـپری شـد و ایـن روز هـا می بینیـم کـه 
بسـیاری از اشـخاص بیـش از یـک گوشـی همـراه دارنـد. بـا توجه بـه همین 
رشـد، نیـاز بود کـه تعداد آنتن هـا در سراسـر جهان افزایـش پیدا کنـد و بعد از 
مدتـی ایـن نگرانـی در میان مردم ایجاد شـد که مبـادا به خاطر نزدیکی شـان 

بـا سـازه های بـزرگ و آنتن هـای فرسـتنده و گیرنـده تلفن همـراه در معرض 
خطر هایـی نظیـر ابتال به سـرطان قـرار بگیرنـد. ایـن نگرانی ها باعث شـد تا 
جامعـه جهانـی و سـازمان های شـناخته شـده در عرصه بهداشـت و سـالمت 
دسـت بـه انجـام تحقیقاتی گسـترده و فراگیـر در این رابطـه بزننـد. در کمال 
تعجـب بایـد گفـت کـه تحقیقـات انجـام گرفتـه، نتایـج یکسـانی را ندارند و 
همیـن موضـوع نگرانی های موجـود در رابطه بـا اثرگذاری آنتن هـای BTS را 
افزایـش داده اسـت. در ادامـه برخـی از نتایـج به دسـت آمـده از پژوهش های 

مختلـف را بیان خواهیـم کرد.

 چگونه در معرض امواج دکل های
 موبایل قرار می گیریم؟

همیـن کـه افـراد از موبایل هـای خـود بـرای برقـراری تماس هـای صوتـی 
 BTS اسـتفاده می کننـد، سـیگنال هایی را بـرای آنتن هـای ایسـتگاه های پایه
ارسـال کـرده یـا از آن هـا دریافـت می نماینـد. در ادامـه امـواج RF تولید شـده 
از طریـق ایـن آنتن هـا بـه محیـط انتقـال داده می شـود و آنجاسـت کـه افراد 
در معـرض تابـش ایـن انـرژی قـرار می گیرند. انـرژی تولید شـده توسـط این 
آنتن هـا تقریبـا در جهـت افقـی (حـدود 6 درجـه زیـر سـطح افـق و مـوازی با 
سـطح زمین) سـیر می کند که البته روشـن اسـت میزانـی از این انـرژی نیز به 
سـمت زمیـن پراکنده می گـردد. جالب اسـت بدانید کـه میزان مصـرف انرژی 
آنتن هـای ایسـتگاه های پایـه BTS نسـبت بـه میزان مـورد اسـتفاده آنتن های 
تلویزیونـی و رادیویـی بـه مراتـب پایین تـر اسـت و هرچـه فاصله تـان از آن ها 
بیشـتر شـود میـزان انرژی سـاطع شـده نیـز کمتـر خواهد شـد. بنابرایـن قبل 
از رسـیدن بـه یـک فاصلـه 50 الـی 100 متـری از پـای آنتن، در سـطح زمین 
انـرژی بـه مراتـب کمتـری از ایـن آنتن هـا متوجـه افـراد اسـت. به سـه دلیل 
اصلـی مـا سـطح چگالی تـوان پایینـی را از ایـن امـواج دریافت می کنیـم. اول 
میـزان انـرژی مصرفـی پاییـن ایـن برج هـا، دوم ارتفـاع زیـاد آن هـا از سـطح 
زمیـن و سـوم این که امـواج ناشـی از آنتن ها الگوی ارسـال و دریافـت متناوب 
دارنـد نـه پیوسـته. بنابرایـن در سـطح زمیـن، میـزان انـرژی RF ناشـی از این 
آنتن هـا گاهـی تـا هـزاران برابـر کمتـر از محدوده هـای ایمـن تعیین شـده از 
سـوی کمیسـیون ارتباطات فـدرال آمریـکا (FCC) و دیگر نهاد هـای قانونگذار 
اسـت و احتمـال آن کـه فـردی بـه خاطـر نزدیک شـدن بـه آن هـا در معرض 
سـطوح بـاال و ناایمنـی از انـرژی RF قـرار بگیـرد بسـیار بسـیار پاییـن اسـت. 
البتـه زمانـی که ایـن آنتن ها روی پشـت بـام نصب شـوند، این احتمـال برای 

در روزگار فعلـی، اسـتفاده از موبایـل بـه قدری معمول شـده اسـت که ما به هیچ عنـوان زمانی 
کـه گوشـی تلفـن همـراه نداشـتیم را بـه یـاد نمی آوریـم و اصـال بـه ایـن فکـر نمی افتیم که 
گوشـی ها از ابتدا وجود نداشـتند. در سـال 1908 میالدی شـخصی به نام »ناتان اسـتابلفیلد«، 
اختراعـی را ثبـت کرد که چیزی بیشـتر از گوشـی وایرلس با بـرد کوتاه نبود. در سـال 1910، 
»الرس ماگنـوس اریکسـون«، تلفنـی را در اتومبیلـش نصـب کرد کـه البته کارکـردی مثل یک 
تلفـن موبایـل نداشـت، او هـر بـار کـه در جایـی متوقـف می شـد، می توانسـت با یـک جفت 
سـیم بلنـد، تلفـن اتومبیلش را به شـبکه محلـی تلفن متصـل کند و تمـاس تلفنی برقـرار کند 
و ایـن مـوارد شـروعی بود بـرای ایجـاد و اختراع یک دسـتگاه جادویـی با نام گوشـی موبایل. 
دسـتگاهی کـه ایـن روز ها بسـیاری از افـراد نمی تواننـد زندگی خـود را بدون وجـود آن تصور 
کننـد و بـرای لحظـه لحظه زندگی خود نسـبت بـه این ابزار کوچک احسـاس وابسـتگی و نیاز 
می کننـد امـا ایجـاد ایـن ابـزار، بـه سـادگی و بـه یک بـاره صـورت نگرفـت. ابتـدا تلفن های 
رادیویـی بـه کار گرفته شـدند. نخسـتین بار در سـال 1926، مسـافران درجـه اول ترن هایی 
کـه بیـن برلین و هامبـورگ طی مسـیر می کردند، می توانسـتند از فنـاوری تلفن هـای رادیویی 
اسـتفاده کننـد. در همیـن زمان خطـوط هوایی مسـافربری هم از همیـن فناوری بـرای مقاصد 
امنیتـی بهـره گرفتنـد. طی جنـگ جهانی دوم فنـاوری تلفن هـای رادیویی در مقیاس گسـترده 

در تانک هـای آلمانـی مورد اسـتفاده قـرار گرفت. بعد از اتمـام جنگ جهانـی دوم، پلیس آلمان 
از همیـن فنـاوری ارتباطی تانک ها اسـتفاده کـرده و خودرو های گشـتی اش را مجهـز به تلفن 
رادیویـی کـرد. در همـه مـواردی کـه گفته شـده، اسـتفاده از تلفن رادیویی آسـان نبـود و نیاز 
بـه دانـش یـک متخصـص و خبره فن بـرای برقـراری ارتباط بـود امـا در سـال های اولیه دهه 
پنجـاه میـالدی، کشـتی هایی کـه در رود رایـن سـفر می کردنـد، مجهـز بـه نوعـی از فناوری 
تلفـن رادیویـی شـدند کـه کاربـر معمولـی را هـم قـادر می سـاخت به آسـانی تمـاس برقرار 
کنـد. در تمامـی این موارد بشـر تنهـا به فکر پیشـرفت در برقـراری ارتباط و آسان سـازی آن 
بـود. در آن زمـان هیـچ کـس به ایـن موضوع فکـر نمی کرد کـه یک فنـاوری در کنـار مزایایی 
کـه دارد می توانـد در بعضـی از مـوارد آزار دهنـده هم باشـد. همه چیـز به تلفن همـراه خالصه 
نمی شـود و بشـر بـرای برقـراری ارتباطات آسـان تر و گسـترده تر مجبـور به نصـب آنتن های 
مختلـف و فرسـتنده های بسـیار قـوی شـد. ایـن ماجرا خیلی وقت اسـت کـه افـکار را به خود 
مشـغول کـرده اسـت کـه آیـا واقعـا امـواج و فرکانس هـا و همچنیـن دکل هـای آنتـن موبایل 
خطرنـاک هسـتند یـا نـه. در موضوع ویـژه این هفتـه نگاهی بـه تحقیقاتی خواهیم داشـت که 
طـی سـال های اخیـر انجام شـده اسـت و بـه بررسـی آخرین نتایـج به دسـت آمـده در این 

پرداخت. خواهیـم  زمینه 
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نگاهی به تحقیقات بین المللی انجام شده در رابطه با تاثیر آنتن های BTS روی سالمت افراد

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی


